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"Porządek jest duszą boga Re"
Z egipskiego kartusza

Kiedy nastaje ciemność, noc cichym głosem zaczyna snuć swoje opowieści. To okres bezruchu, gdy wszystko
jest jakby ujęte w nawias, a przedmioty w kręgu światła dochodzą wreszcie do głosu, wyrażają swoją prawdę, w
dzień ukrytą przed używającymi ich lub mijającymi je obojętnie ludźmi. Jest tak zwłaszcza w grudniu, gdy
pejzaż nabiera zimowej stateczności, a zmrożone nitki czasu trwają pod okrywającą je, chłodną warstwą bieli.
Michał jechał przez tę biel, starając się wybierać z niej ciemne płaty asfaltu nie pokrytego śniegiem. Był
zarazem zmęczony i zdenerwowany; mieszanka emocji dość groźna, zważywszy na okoliczności. Jako menadżer
i specjalista od reklamy, przeszedł właśnie wszystkie etapy rekrutacji w warszawskiej agencji head-hunterskiej.
Poprzednie zajęcie znużyło go, czuł się „wypalony” – jakby przez cały czas pracował i żył na pustyni – dlatego
postanowił coś zmienić. Teraz jechał do jednego z podwarszawskich miast po to, by podpisać nową umowę o
pracę i poznać zakres swoich obowiązków.
- Zobaczy pan, będzie pan zadowolony – oznajmiła konwencjonalnie, lecz z tajemniczym uśmiechem,
przedstawicielka agencji rekrutacyjnej.
Warunek był jeden: szybkie podjęcie decyzji i jeszcze szybsze zjawienie się w nowej pracy, tak, jakby każda
chwila zwłoki groziła katastrofą. Dlatego teraz – po kilkugodzinnych, wyczerpujących testach, których poddano
dwunastu wyselekcjonowanych kandydatów – on, zwycięzca trudnego współzawodnictwa, musiał koniecznie
dojechać na miejsce, do Otwocka, który wcześniej istniał w jego świadomości tylko jako nazwa. Prowadząc
samochód, przywoływał z pamięci zasady swojej profesji („najważniejsze jest pierwsze wrażenie”),
równocześnie próbując sobie wyobrazić dużą, dobrze prosperującą firmę na tle tego otoczenia, w którym
dominowały sosny, teraz uginające się pod brzemieniem śnieżnych nawisów.
Z szosy na Puławy skręcił w stronę Otwocka i po przejechaniu mostu na rzece znalazł się na dużym rondzie;
nawigacja kazała mu je objechać, ale on, zawsze podejrzliwy wobec elektroniki, wybrał kierunek w prawo, który
zdawał się wskazywać drogowskaz. Jechał teraz wśród niewielkich domków, wyglądających na przedmieścia.
Zza drucianych i drewnianych płotów wyłaniały się chyba wille, podobne do tych położonych z drugiej strony
Wisły – w Podkowie Leśnej, Magdalence czy Komorowie, które znał o wiele lepiej. Potem znów zaczęły się
zaśnieżone pola, a wreszcie na poboczu drogi wychynął z ciemności napis „Karczew”, który go otrzeźwił:
najwyraźniej zgubił drogę! Jak to możliwe – myślał – aby w centrum ojczystego kraju zawiodła go intuicja,
która dotychczas służyła mu znacznie lepiej, niż GPS? Skonsternowany i zniechęcony – te emocje harmonijnie
połączyły się ze zmęczeniem oraz irytacją – dojechał do centrum miasteczka i skręcił w stronę celu, tym razem
wierząc już wskazaniom nawigacji.
Po prawej stronie mignął mu zjazd na spore osiedle mieszkaniowe, potem zaczęły się niewysokie, sosnowe
zagajniki, a na końcu prostego odcinka szosy pełgała elektryczna łuna. Przyśpieszył nieco i dojechał szybko do

skrzyżowania, na którym zatrzymało go czerwone światło. „Skręć w prawo, potem skręć w prawo” – nakazywał
głos GPS-u. Michał podporządkował się tym poleceniom, ciesząc się równocześnie, że na ulicach widzi
przechodniów, których w razie czego będzie mógł zapytać o drogę. Suknie balowe kobiet i krawaty mężczyzn,
wystające spod zimowych płaszczy i kurtek, przypomniały mu, że przecież dziś sylwester. On jednak nie
zamierzał świętować; podjął niezachwianą decyzję wkroczenia w nowy rok w nowych uwarunkowaniach
życiowych – dlatego właśnie osobliwy wymóg zgłoszenia się do nowej pracy „jeszcze dzisiaj, koniecznie
jeszcze dzisiaj” nie zniechęcił go, a wręcz przeciwnie – wprawił w nastrój radosnego oczekiwania na jakąś
awanturniczą przygodę, która wydobędzie go z rutyny i marazmu.
Wykonał wszystkie polecenia nawigacji i usłyszał: „za dwieście metrów dojechałeś na miejsce”. Minął leśny
obszar, tym razem ogrodzony (chyba miejski park), z prawej mignęło mu osiedle mieszkaniowe, po czym –
znów ku swojej konsternacji – pogrążył się jakby w lesie. Podobno „dotarł do celu”, ale w zasięgu jego wzroku
nie było żadnych większych budowli, wyglądających na siedzibę firmy. Dla pewności przejechał jeszcze
kawałek; skonstatował, że wybrukowana droga kończy się, przechodząc w zwykły, leśny trakt, nie prowadzący
chyba do żadnych ludzkich siedzib.
„Jednak nie wolno wierzyć nawigacji” – pomyślał ze złością. Zawrócił (tym razem w zgodzie z GPS-em, który
teraz uparcie postulował: „zawróć, gdy tylko pojawi się taka możliwość”) i przystanął w zatoczce przy drodze,
wyglądającej na parking.
Więc to było to „miejsce”, do którego miał dojechać? Po drugiej stronie trotuaru rozciągał się długi, szary mur,
za którym pełgały niepewnym blaskiem zapalone tu i ówdzie znicze – to był oczywiście cmentarz. Pod
zamkniętą teraz, żelazną bramą Michał nie widział nikogo, kto mógłby udzielić mu jakichś informacji; nawet
dwa czy trzy stragany sprzedawców kwiatów i zniczy były teraz puste. „Co to za cholerne miasto, w którym
wszystkie drogi prowadzą do lasu?” – zżymał się, próbując zebrać myśli i ustalić jakiś skuteczny plan działania.
Choć sytuacja wyglądała groteskowo – jak czyjś makabryczny żart (koledzy z pracy? może szef, z którym
ostatnio Michał był w konflikcie? w końcu to znany w środowisku facecjonista…) – wiedział, że racjonalne
myślenie jest w stanie pokonać groteskę. W końcu mógł się odwołać do orientacji autochtonów, którzy – w nie
tak znów wielkim mieście – z pewnością słyszeli o notowanej na giełdzie firmie TLE, która ma zagranicznych
akcjonariuszy i kontakty w wielu krajach, zaś Otwock wybrała sobie na dyskretnie usytuowaną siedzibę.
Michał przeszedł się kawałek po parkingu, żeby rozprostować kości, po czym zdecydowanym ruchem zajął
miejsce za kierownicą i ruszył z piskiem opon. Postanowił pojechać prosto w stronę centrum, bo tam miał
nadzieję spotkać więcej ludzi, i to dobrze zorientowanych. Minął dwa czy trzy skrzyżowania i krajobraz wokół
niego zmienił się na bardziej urbanistyczny; ponieważ droga od cmentarza do centrum okazała się prosta jak
strzelił, Michałowi przyszło do głowy, że cała sytuacja może być po prostu zwykłą pomyłką agencji
rekrutacyjnej, w której podano mu właściwe miasto i ulicę, ale zły numer; także oprogramowanie GPS-u mogło
być zwyczajnie wadliwe.
Wokół robiło się coraz jaśniej, po lewej pojawiły się neony. Wyostrzone zmysły Michała wyłowiły wśród nich
żółty blask liter „TLE”, usytuowanych nad jednym z przeszklonych budynków.
Zatem wszystko wróciło do normy! Jego szef-kawalarz nie był jednak wszechwładny, a w warszawskiej
agencji rekrutacyjnej nie pracują kompletni idioci; to napawało nadzieją na przyszłość i pozwalało mu
ignorować podpowiedzi intuicji, z których wyłaniała się natrętna fraza: „zły omen”. Michał zatrzymał samochód
na parkingu pod budynkiem firmy i zdecydowanym krokiem wszedł do środka.
Wnętrze nie zaskoczyło go niczym, co w zaistniałej sytuacji dodatkowo go uspokoiło: dużo szkła, ściany z
szarego marmuru i wielkie logo firmy nad rozległym kontuarem recepcji. „True Love Enterprises – Jesteśmy
wszędzie tam, gdzie sięga miłość”, głosił dopracowany plastycznie napis. Zawarte w nim hasło nie wydało się
Michałowi bardziej absurdalne, niż setki innych sloganów, które znał, a nawet sam stworzył: wszystko zależało

od inwencji i od poetyki, w której bodziec (na przykład zdziwienie) miał wywołać konkretną reakcję klienta
(kupno produktu). Absurd lub jego brak nie miały tu nic do rzeczy.
Michała nie zaskoczyło również to, że w firmie jest pusto – w końcu był już sylwester i zapewne wszyscy
poszli do domu po złożeniu kwartalnych sprawozdań. Za kontuarem – w sposób jak najbardziej przewidywalny
– rezydował starszy pan w eleganckim garniturze, a wyraz jego poczciwej twarzy mógł wyrażać wszystko poza
szczerością.
- Pan jest tym nowym pracownikiem, który miał przyjechać z Warszawy? – spytał ów pan z przymilnym
uśmiechem, od razu lokując Michała w odpowiednim miejscu hierarchii i we właściwej rubryce. „Andrzej Popis,
recepcjonista” – odczytał Michał na przymocowanej do jego marynarki plakietce.
- Tak, to ja – potwierdził. – Do kogo mam się zgłosić?
- Czeka na pana nasz szef HR, gabinet numer cztery, pierwsze piętro. Pewnie dziwi się pan, że tu dzisiaj tak
pusto?
- Nie, skądże. Przecież to ostatni dzień roku.
- Dokładnie tak. Wszyscy mogli wyjść wcześniej, bo nasza pani dyrektor to osoba bardzo wyrozumiała.
Naprawdę, wybacza wszystko… – dodał pan Andrzej z uśmiechem, w którym melancholia mogła łączyć się z
nutą sarkazmu.
Michał nie odpowiedział nic; uśmiechnął się tylko, rozpoznając w zachowaniu recepcjonisty ten szczególny
splot emocji, który odzwierciedla całą sieć międzyludzkich relacji i za którego sprawą praca w jakiejkolwiek
firmie prędzej czy później zamienia się w czyściec. Skierował się w stronę schodów prowadzących na piętro.
- Acha, jeszcze jedno… - usłyszał za plecami. Odwrócił się niechętnie i zobaczył, że recepcjonista przesuwa w
jego stronę po kontuarze papier, wyglądający na jakiś dokument.
- Jest prośba, od pana Jacka, naszego specjalisty BHP. Pan Jacek zaraz po sylwestrze wyjeżdża na narty i
chciałby, żeby wypełnił pan nasz formularz. To standardowa procedura…
- Nie wiem, czy to właściwa kolejność… - zawahał się Michał. – Najpierw powinienem podpisać umowę…
- To prawda, ale to naprawdę wielka prośba… - stwierdził recepcjonista, wspierając swoje słowa głębokim,
wnikliwym spojrzeniem.
Michał, chcąc nie chcąc, podszedł bliżej i przyjrzał się formularzowi. Estetycznie skomponowany i
wyposażony w logo firmy, dzielił się on na rubryki: w lewej znajdowały się nazwy zagrożeń, czyli chorób, na
które potencjalnie naraża się pracownik firmy, w środkowej – przyczyny tych chorób, związane z zajmowanym
stanowiskiem, następnie środki przeciwdziałania, a u dołu widniała pusta rubryka na podpis pracownika,
potwierdzający to, iż zapoznał się z zagrożeniami.
Formularz nie wyglądał bynajmniej zaskakująco (możliwość „chorób oczu”, których przyczyną mogła być
„długotrwała praca przed ekranem LCD”, wymagała „szczególnej dbałości o wzrok i stosowania płynów
nawilżających”; „chorobom serca i układu krążenia”, wywoływanym przez „siedzący tryb pracy” można było
zaradzić za pomocą „codziennej fizycznej aktywności” itd.), ale jego ostatnia rubryka wydawała się dziwna. W
rubryce „zagrożenie” widniało sformułowanie: „schizofrenia i inne choroby psychiczne”; ich przyczyną miały
być jakoby „zaburzone relacje ze współpracownikami”, zaś pozwalające ich uniknąć panaceum stanowiły
„harmonijne stosunki z bliźnimi, ukształtowane przez miłość”. Michał spojrzał na recepcjonistę.
-Czy naprawdę muszę to podpisywać? – spytał, choć właściwie już znał odpowiedź.

Andrzej Popis skinął głową.
- To wielka prośba – powtórzył z naciskiem.
Michał z rezygnacją namazał w stosownej rubryce jakiś kulfon podsuniętym mu przez Popisa parkerem.
Odwrócił się na pięcie i poszedł na górę.
Spotkanie z szefem „HR-ów” odbyło się na szczęście w całkiem zwykły sposób. W gabinecie siedział jowialny,
łysy facet w średnim wieku, z żywymi, świdrującymi rozmówcę, brązowymi oczkami.
- Czekałem na pana – oznajmił na widok Michała. – Jestem Adam Kott, przez dwa „t”, szef działu kadr. Mam
dla pana umowę do podpisania.
Michał omiótł wzrokiem dokument, którego główne punkty poznał już w agencji rekrutacyjnej. Nic tu nie
budziło większych podejrzeń; najważniejsze, że proponowana suma miesięcznego wynagrodzenia w pełni mu
odpowiadała. Podpisał umowę, postanawiając nie wspominać na razie o dziwacznej tabelce specjalisty BHP.
- No cóż, to byłoby wszystko – stwierdził Kott z uśmiechem. –Acha, jest jedna pilna sprawa… Mieszka pan w
Warszawie?
- Tak, na Ursynowie – potwierdził Michał.
- Wolelibyśmy, żeby w tygodniu mieszkał pan tu, w Otwocku, ze względu na dyspozycyjność. Mamy dla pana
nieduże, ale ładnie urządzone mieszkanie niedaleko parku miejskiego…
- Chyba przejeżdżałem tamtędy.
- Tak, to ładna okolica. Mieszkanie zwolnił przed świętami pański poprzednik na tym stanowisku – wyjaśnił
Kott, wręczając Michałowi klucze.
- Prosiłbym o dokładny adres i wskazówki dojazdu. Miałem kłopoty ze znalezieniem firmy, błądziłem po
okolicy.
- Las pana osaczył? – uśmiechnął się kadrowy. – To się tutaj zdarza… W każdym razie chcielibyśmy, żeby
zanocował pan tam już dzisiaj, bo jutro o godzinie dwunastej w firmie odbędzie się jubileusz. To ważne, żeby
pan w nim uczestniczył, bo wszyscy będą chcieli pana poznać.
- Jutro? W Nowy Rok? – spytał Michał ze zdziwieniem. Pomyślał, że na szczęście w bagażniku samochodu ma
ubrania na zmianę i wszystkie niezbędne drobiazgi.
- Tak, właśnie ze względu na szczególną datę – potwierdził Kott. – Być może później pana zakwaterowanie się
zmieni – oczywiście na lepsze – ale ważne, że dzięki temu lepiej wrośnie pan w to miasto, zakorzeni się…
Liczymy bardzo na pana, a szczególnie na to, że pańska inwencja pomoże wydobyć firmę z pewnego „dołka”, w
którym się znalazła nie z naszej winy. Rzecz jasna, to zadanie dla nas wszystkich.
- Zrobię co mogę – obiecał Michał, przyjmując od kadrowego kartkę z adresem.
- Warunki umowy panu odpowiadają?
- Jak najbardziej.
- To bardzo dobrze. W mieszkaniu przy Poniatowskiego lodówka jest pełna, są też środki higieniczne. Nie musi
pan niczego kupować. W takim razie do zobaczenia jutro.

Uścisnęli sobie dłonie i Michał skierował się w stronę wyjścia. Zbiegł szybko po schodach, widząc w bliskiej
perspektywie możliwość tak potrzebnego mu teraz odpoczynku.
- Miłego sylwestra! – rzucił w stronę recepcjonisty, przechodząc przez hall. Tamten wyglądał teraz jak duży,
ponury ptak, który siedzi wysoko na gałęzi, ze wzrokiem utkwionym pośród koron drzew. Skrzeknął w
odpowiedzi coś nieokreślonego.
Michał tym razem bez trudu dotarł pod zapisany na kartce adres i zaparkował samochód pod blokiem. Wysiadł,
otworzył bagażnik, żeby wyjąć walizkę; nagle poczuł na sobie czyjś wzrok, jak nieokreślone dotknięcie.
Odwrócił się, ale za plecami nie zobaczył nikogo. Dopiero po chwili, rozglądając się dokładniej, ujrzał
wlepione w siebie, ciemnobrązowe źrenice dużego psa, dalmatyńczyka. Pies był zadbany i miał obrożę; patrzył
na niego jakby z nadzieją i radośnie merdał ogonem.
- No cześć, kolego – powiedział Michał. – Skąd się tu wziąłeś?
Oczywiście nie uzyskał odpowiedzi, ale pies nie odstępował go nawet na krok po drodze do drzwi klatki
schodowej. Michał pomyślał absurdalnie, że może jest to pies jego poprzednika na stanowisku szefa działu
reklamy i promocji w firmie TLE i że czeka on na swojego pana już od świąt; w ostateczności jest w stanie
zaakceptować ekwiwalent w postaci kogoś na tym samym stanowisku, kto zapewni mu tę samą,
satysfakcjonującą ilość puszek z karmą.
- Też się włóczysz po świecie? – mówił Michał, głaszcząc dalmatyńczyka, na co pies zareagował zupełnie
naturalnie, jak na pieszczotę ze strony właściciela i opiekuna. – Jak się wabisz? Reks? Fafik? Ares?
Na żadne z zaproponowanych imion pies nie zareagował. Gdy jednak drzwi klatki otworzyły się, zwinnie i bez
żadnych wahań wśliznął się do środka. Podbiegł od razu do drzwi mieszkania, którego numer był zapisany na
kartce Michała. Ten ostatni wyjął klucze i zaczął otwierać zamki, a pies merdał ogonem coraz szybciej i coraz
radośniej, jakby istotnie wracał do domu.
To ostatecznie rozproszyło wątpliwości Michała – nie mógł wygnać zwierzaka na mróz, zwłaszcza że ten
traktował teren mieszkania jak swój. Kiedy Michał otworzył drzwi, dalmatyńczyk wpadł do środka i obiegł
szybko wszystkie trzy pokoje, po czym położył się na dywaniku przy łóżku.
Mieszkanie okazało się rzeczywiście niewielkie, ale przytulne i dobrze urządzone. W każdym z trzech pokojów
było łóżko, stół lub biurko, a w największym – wygodna kanapa. Obok panoramicznego okna znajdowały się
drzwi prowadzące na duży balkon. Były tu dwa telewizory, komputer i pralka, a znajdująca się w kuchni
lodówka okazała się rzeczywiście pełna. Co ciekawe, były w niej również dwie puszki z psią karmą, a na
podłodze dwie miski – na wodę i jedzenie. Michał od razu napełnił obie, zaś pies statecznie – z godnością
właściwą swojej rasie – podszedł do nich i zaczął zaspokajać głód.
Michał wybrał dla siebie na razie środkowy pokój średniej wielkości, położony przy szczytowej ścianie domu.
Rozpakował tu walizkę, wieszając w szafie garnitury i rozkładając resztę garderoby na półkach. Potem – dla
zwiększenia przyjemności odwlekając moment położenia się – wyjrzał przez okno. Po drugiej stronie
oświetlonej latarniami ulicy znajdowały się bloki mieszkalne, bardzo przypominające ten, w którym Michał był
teraz, z prawej – oczywiście sosnowy las, upstrzony śnieżnymi nawisami, a pośrodku – niewielki lecz długi,
płaski budynek, nad którym pełgał w ciemności czerwony napis: „Pizzeria Angelo”. „Organizujemy Sylwestra”:
duże ogłoszenie na drzwiach budynku widoczne było nawet z tej odległości.
Michał zgasił górne światło. Położył się i zamknął oczy, ale nie mógł zasnąć; co gorsza, w jego brzuchu
zagnieździł się jakiś nieokreślony ból, który – uświadomił to sobie dopiero teraz – odczuwał już wcześniej, być
może od rana, ignorując go jednak ze względu na obfitość wrażeń i ogólną mobilizację. To nie był ból żołądka,
ale powodował on, że nawet myśl o jedzeniu wywoływała mdłości.

Otworzył oczy, usiadł na łóżku i napił się wody z butelki, którą przyniósł z kuchni. Pies leżał spokojnie na
dywanie, najwyraźniej odpoczywał; Michała ogarniał jednak nieokreślony niepokój. Wstał i ponownie wyjrzał
przez okno. Za szybą trwał napięty w oczekiwaniu świat, któremu splątane gałęzie rosnących na trawniku drzew
nadawały kształt i subtelność japońskiej grafiki, pozbawionej jednak tłumaczących obraz znaków. Tego właśnie
najbardziej mu teraz brakowało: kluczowej zagadki, hieroglifu, wydobywającego z materii, z konarów i gałęzi
drzew, z różnych odcieni szarości czających się w mroku murów - chwilową obecność jakiejś przyjaznej istoty,
która mogłaby zaopiekować się nim tak, jak on przyjął pod swój dach zbłąkanego psa. Jednak drzewa uginały się
tylko w podmuchach wiatru, tworząc - w najlepszym wypadku - jakiś kształt bez początku i końca, nie
tłumaczący nic, choć potencjalnie obejmujący wszystko.
Przypomniało mu się nagle zagadkowe stwierdzenie: "ból powróci...", wypowiedziane kilka dni temu z silnym
rosyjskim akcentem przez lekarkę z pogotowia, zanim zrobiła mu zastrzyk z pyralginy i środków
rozkurczowych. Tak, to jasne, że ból powróci, kiedyś powróci z nieuchronnością właściwą fizycznym prawom;
może właśnie w tym zdaniu krył się najtrwalszy sens wszystkiego, istotny zarówno dla każdego z ludzi z osobna,
jak i dla całej ludzkości, której kres, przygotowany już w kuźniach czasu przez siły natury, z nieokreśloną
prędkością zbliża się ku nam z przyszłości. Lekarka, wypowiadając to pozornie fachowe, beznamiętne zdanie,
była w istocie medium czegoś większego, niż własna wiedza o prawidłach rozwoju choroby.
Michał włączył telewizor, ale banalność prezentowanych w nim kolorowych obrazków tak go zniechęciła, że
niemal natychmiast odwrócił od nich wzrok, rejestrując jedynie na granicy świadomości wydobywający się
stamtąd ściszony potok słów. Na zewnątrz panował niezmącony niemal spokój, tylko wiatr z lekkim poszumem
wznosił ponad ulicą wachlarze sypkiego śniegu. W bloku naprzeciwko krzyknął ktoś, jakiś kobiecy głos; gdzieś
przedwcześnie strzelił korek od szampana. W oddali, w jakimś wielkim, pustym pokoju, wesoła dziewczynka
śpiewała zapomnianą piosenkę z dzieciństwa: "Trzy małe słonie, różowe słonie, każdy kokardkę ma na ogonie.
Jeden kudłaty, drugi łaciaty, kochają się...", a jej głos docierał do niego, zwielokrotniony przez echo, jakby
rozlegał się w głębokiej studni podwórka pośród ścian kamienic. Michał poczuł się tak, jak kiedyś, w
dzieciństwie, gdy czasem wydawało mu się, że jest całkiem sam na świecie, a wszyscy pozostali zginęli,
zgładzeni przez jakiś kataklizm. Wyobraził sobie, że jest tak rzeczywiście; za jego plecami telewizor odtwarza
wciąż uparcie zgiełk dawno umarłej cywilizacji. Działa Internet, zmieniają się notowania giełd, wieże telefonii
komórkowej emitują w przestrzeń niezbędne impulsy, satelity telekomunikacyjne przesyłają tam i z powrotem
miliardy bitów - a wszystko to na pustej Ziemi, na której stworzone przez ludzi konstrukcje przypominają już
tylko naturalne nierówności terenu, smagane wichrem.
W krajobrazie za oknem było jednak coś dziwnego. Przecież zbliżała się północ i na ulicach powinno być już
pełno ludzi z racami, butelkami szampana, krzyczących i gestykulujących; nic takiego się nie działo. Michał
zaczął przyglądać się niskiemu barakowi po przeciwnej stronie ulicy - pizzerii „Angelo”. Wyglądało na to, że
światła są tam wygaszone, żelazna furtka była zamknięta. Z baraku nie wydobywały się żadne dźwięki. Zamiast
nich z telewizora dobiegł aksamitny, kobiecy głos:
-Podamy teraz wróżby na kolejny rok, opracowane przez najlepszych astrologów naszej stacji... Uwaga,
Koziorożce! Najbliższy miesiąc przyniesie wam czas wzmożonej refleksji. Jak sądzicie, czy długo jeszcze uda
wam się umykać przed śmiercią, kontynuując dotychczasowy styl życia? Zastanówcie się nad tym, bo już
wkrótce może być za późno! Pewne siebie Raki niech nie uważają, że popełniona w zeszłym roku zbrodnia
ujdzie im na sucho; zarówno spalenie zwłok w piecu hutniczym, jak i utopienie ich pod obciążeniem na dużej
głębokości na wiele się nie zdadzą...
Pies stał na tylnych łapach, opierając przednie na parapecie i również wyglądając (lub raczej "wywęszając")
przez okno. Pustce przestrzeni na zewnątrz odpowiadała nieruchomość jego domu, w którym jedyną żywą istotą
wydawał się teraz telewizor. Na ekranie przez cały czas migotały barwne plamy reklamówek: japoński
biznesmen przedzierał się przez tłum w wielkim mieście. Zbliżenie ukazało jego brudne włosy, na których
osadzał się pył, spaliny, zanieczyszczenia. W kolejnym ujęciu ten sam Japończyk, ubrany w tradycyjny strój

samuraja, siedział w kucki na środku typowego, japońskiego pokoju. Włosy miał już idealnie czyste i wydawał
się z tego powodu szczęśliwy, tak, jakby odnalazł własną tożsamość. Jednak, gdy kamera oddaliła się nieco, w
jego dłoni można było dostrzec rytualny sztylet, używany do popełniania seppuku. Wbijając go sobie w
odsłonięty brzuch z bolesno-szczęśliwym wyrazem twarzy, Japończyk wyrzęził: SZAMPON ELSÉVE... TEGO
JESTEM WART! po czym upadł do przodu, z głuchym odgłosem uderzając głową o podłogę; dzięki temu
kamera miała okazję jeszcze raz, pożegnalnie, ukazać idealną czystość jego włosów.
Michał zapragnął nagle wyjść na ulicę. Czuł tępy ból brzucha, który narastał, a świadectwo jego własnych
zmysłów wydawało się niewiarygodne. Może ludzkie ciepło, światło, dobroć są na zewnątrz, a on tkwi w tym
opuszczonym mieszkaniu niczym w grobowcu!
To podejrzenie przeraziło go. Poczuł, że się dusi, że musi stąd wyjść, że dalsze przebywanie w tym miejscu
grozi wiecznym uwięzieniem w stanie powolnego rozkładu. Błyskawicznie włożył buty i wrzucił na grzbiet
kurtkę, ignorując bezczelne aluzje psa, który już teraz domagał się wyjścia na spacer.
Po chwili był już na dole. Ochłonął nieco w mroźnym powietrzu i rozejrzał się dookoła. Na razie trudno byłoby
mu nawiązać kontakt z jakimś człowiekiem, współcierpiącym i współ-nienawidzącym, gdyż ulica pozostawała
nadal pusta; wszędzie panowała też niepokojąca cisza. Tylko śnieg skrzypiał pod butami. Michał wyszedł na
trawnik przed blokiem i zaczął penetrować spojrzeniem okoliczny krajobraz: kilka przycinanych wielokrotnie
topól o węźlastych, poskręcanych gałęziach, ceglany śmietnik, parking samochodowy, chodniki. Spojrzał
również na fasadę budynku; we wszystkich niemal oknach światła były wygaszone, tylko z jego mieszkania
wydobywał się żółty poblask. Nad parapetem Michał ujrzał łeb psa, który przyglądał mu się teraz z wyraźnym
potępieniem i sarkazmem.
Stanowczym krokiem przeszedł przez oblodzoną ulicę. Żelazna furtka była zamknięta na symboliczny skobel.
Michał zdjął go i popchnął skrzydło bramki, która otworzyła się z potępieńczym zgrzytem. Potem jednym
skokiem pokonał kilka kamiennych schodków i stanął przed masywnymi, pomalowanymi na brązowo drzwiami,
wyposażonymi w pretensjonalną, pozłacaną klamkę. Miał ją właśnie nacisnąć, gdy ogarnęło go wahanie: czy
jego nocne wtargnięcie tutaj będzie miało jakikolwiek sens? Nie znał jeszcze nikogo z miejscowych;
prawdopodobnie zaraz po wejściu zostanie wyrzucony przez jednego z ochroniarzy - o ile nie stanie się coś
jeszcze gorszego. Jednak ból i pragnienie obcowania z bliźnim okazały się silniejsze.
Nacisnął klamkę i pchnął drzwi. Wewnątrz panował półmrok, rozświetlony jedynie słabym poblaskiem
kolorowych żarówek, rozwieszonych w girlandach nad kontuarem baru oraz stojących na stolikach świec. Gdy
wzrok Michała dostosował się nieco do tych warunków, ujrzał kilka grupek ludzi, świętujących sylwestra w
najzupełniej zwykły sposób: jedni siedzieli przy stolikach, sącząc jakieś alkohole, inni rozmawiali lub palili
papierosy. Kilka par tańczyło na niewielkim, zaimprowizowanym parkiecie. Byli to młodzi mężczyźni,
najczęściej w skórzanych kurtkach, ogoleni prawie na łyso, często w ciemnych okularach; dziewczyny,
najczęściej naturalne lub tlenione blondynki, których rysy trudno było rozpoznać pod przesadnym makijażem.
-Ty, koleś, mógłbyś zamknąć drzwi? - spytała jedna z nich, odrywając się na moment od swojego partnera,
który, nie przerywając tańca, rzucił na Michała wymowne, groźne spojrzenie spod ciemnych szkieł.
Michał odetchnął z ulgą i wykonał polecenie, po czym zrobił kilka kroków w głąb pomieszczenia. Podszedł do
baru, za którym wśród kolorowego blasku szkieł rezydował ogolony osiłek, bawiąc się mieszaniem drinków.
- Przepraszam – zapytał Michał półgłosem. – Czy mają państwo może coś na ból?
Choć nie liczył raczej na wiele, reakcja barmana zaskoczyła go. Znieruchomiał ze szklanką i butelką w rękach,
tak, jakby właśnie usłyszał wyjątkową impertynencję. Potem odezwał się głośno do wszystkich:
- Słyszeliście, ten typ tu przyszedł i chce dostać „coś na ból”!

Michał poczuł skupiony na sobie wzrok co najmniej kilkunastu osób.
-Widziałeś tego pajaca? - spytała jedna z dziewczyn swojego partnera wysokim głosem. Potem podeszła do
Michała i wycedziła ze złością:
- Ty, koleś, myślisz sobie, że kim jesteś?
„Co jest, do cholery? W co oni grają?” - przemknęło przez głowę Michała. Ręce już zaczęły mu drżeć. Resztką
sił postanowił przeciwdziałać temu obłędowi.
- Co z wami?! - wrzasnął rozpaczliwie – Przyszedłem tu, bo chciałem tylko się dowiedzieć, czy…
Jeden z gości zdjął okulary i podszedł do baru. Przyglądał się Michałowi z zainteresowaniem.
- Człowieku! – powiedział. – Tu się niczego nie dowiesz. Nie tędy droga!
Zaraz dołączył się inny, chyba już pijany:
- T… to nie ma sensu! Ży.. cia, k… tórego szukasz, nigdy tu nie z… najdziesz!
Brakowało jeszcze jednego akcentu, krótkiego, kończącego wszystko sformułowania. Michał czekał na nie w
napięciu, jak na wystrzał z rewolweru.
-Słyszałeś, co mówił Gruby?! - krzyknęła dziewczyna, która odezwała się na początku. –Dostałeś kiedyś kosę
w bebech?!
Krąg był zamknięty. Michał poczuł, że wypowiedziane przed chwilą słowa uderzają w niego, niczym fizyczna
siła, że plecami wybija drzwi i wydostaje się na zewnątrz.
- Rany boskie, co za palant... - usłyszał jeszcze głos jednej z uczestniczek przyjęcia. Zatoczył się na śliskim,
wydeptanym śniegu, którego powierzchnię omiatały regularne błyski czerwonego światła. Spróbował zebrać
myśli. „To miasto najwyraźniej mnie odrzuca – przemknęło mu przez głowę. – Ale czy to nie moja wina? A
może oni posądzili mnie o to, że chcę kupić narkotyki?”
Spojrzał na zegarek. Dochodziła godzina dziewiąta, z pewnością wokół zaczynały się lub trwały przyjęcia
sylwestrowe, choć nie było słychać tak charakterystycznego w tym dniu radosnego gwaru i próbnego odpalania
petard. Światła paliły się tylko w nielicznych oknach.
Wsłuchując się w dźwiękowe tło Michał wyróżnił z niego inne, osobliwe głosy. Były to odległe huki; nie
wystrzały, lecz dźwięki jak gdyby przerzucania z miejsca na miejsce jakichś ciężkich obiektów – typowe
odgłosy dużej budowy. „Dziwne… - pomyślał – Kończą jakąś inwestycję? Muszą zmieścić się w roku
kalendarzowym i dlatego pracują w sylwestra? A może finalizują konstrukcję sceny na noworoczne występy?”
Ta ostatnia hipoteza wydawała się najbardziej wiarygodna, ponieważ odgłosy dobiegały wyraźnie z centrum
miasta. „Muszę dostać się do miejskiego szpitala” – stwierdził. „-Na pewno mają sylwestrowy dyżur pogotowia i
dadzą mi coś na ból brzucha… Zapytam się kogoś sensownego…”
Na szczęście miał przy sobie kluczki. Wsiadł do samochodu i ruszył pustymi ulicami w stronę centrum. Minął
siedzibę firmy, nad którą błyszczał żółty neon „TLE”, ale w środku było zupełnie ciemno. Kawałek dalej, za
skrzyżowaniem ze światłami, z prawej widać było niewielki, porośnięty sosnami skwer, a po lewej wysoki, lecz
zniszczony miejscami płot zasłaniał częściowo oświetlony plac budowy, na którym uwijali się robotnicy.

To stąd dobiegały dziwne odgłosy. Michał zatrzymał samochód na poboczu i na wszelki wypadek włączył
światła awaryjne. Poza tą budową centrum miasta było dziwnie opustoszałe. Podszedł do niewielkiej wyrwy w
płocie i zajrzał do środka.
Oświetlony silnymi reflektorami kwadrat, którego boki miały długość około stu metrów, był w całości
wybetonowany. Z szarej powierzchni sterczały pęki grubych drutów, niektóre z nich okolone prętami, które
spinały je w jedną wiązkę. Wokół nich, wśród pomalowanego na żółto sprzętu budowlanego marki „Caterpillar”,
uwijali się robotnicy w błyszczących, żółtych kaskach i długich płaszczach, jakby z ortalionu. Wysoki dźwig
podawał wiązki prętów ze stojącej w głębi ciężarówki, a robotnicy, nawołując się gromko i profesjonalnie,
osadzali je w podłożu, po czym wylewali beton wokół ich podstawy.
Wyglądało to imponująco i trochę groźnie, jakby ta żelazobetonowa konstrukcja stanowiła replikę rzadkiego,
sosnowego lasu, rosnącego na skwerze po drugiej stronie ulicy. Długie, chyba dziesięciometrowe żelazne pręty
naśladowały sosny nawet tym, że nie były proste, lecz lekko wygięte, tak, jakby ukształtował je północnozachodni wiatr – dokładnie tak samo, jak sąsiednie drzewa na skwerze.
Dwaj najbliżsi robotnicy układali coś na betonowym podłożu jakieś dziesięć metrów od Michała. Pamiętał, że
chce zapytać o miejski szpital, ale ciekawość zwyciężyła:
- Hej, co panowie tu robią w taka noc?! – krzyknął do nich pytająco.
Obaj odwrócili się w jego stronę. Na ich hełmach Michał dostrzegł ze zdziwieniem charakterystyczny znak
zagrożenia biologicznego. Na kurtkach – zauważył to teraz – mieli też czarny napis: „Biohazard”.
- Nie widzi pan? – odkrzyknął jeden z nich grubym, huczącym głosem. – Naprawiamy las! Jest duża awaria!
Podeszli nieco bliżej płotu. Twarze mieli surowe i patrzyli na Michała bez krzty poczucia humoru.
- Pyto sie pon tak, jakby pon nie wiedzioł – odezwał się drugi z wyraźną pretensją. – Przeca to pona wina…
- Jo mu zaroz…! – szarpnął się pierwszy. Dopiero teraz Michał dostrzegł długie, ponad metrowe, grube pręty w
ich rękach.
-Czekoj, Józek! Czekoj…! – mitygował drugi. Zaczęli się szarpać. Dzięki temu Michał ocknął się z
chwilowego stuporu i - lekko zgięty z powodu bólu - pokłusował do samochodu.
Kiedy ruszał z piskiem, dojrzał, jak obaj budowlańcy ze Śląska, dziwacznie spleceni, wydostają się z budowy
przez dziurę w płocie. Wyglądało to tak, jakby gonił go czteronogi i czteroręki stwór, wymachując dwoma
łomami.
Gdzie miał jechać? Musiał oczywiście trzymać się jak najdalej od centrum, ale wiedział też, że główny szpital
nie może leżeć gdzieś daleko na przedmieściach. Dlatego skręcił z szosy na Warszawę, objechał centralny plac z
drugiej strony i skierował się prosto ulicą Karczewską. Dwaj groźni robotnicy, na szczęście, zniknęli z pola
widzenia.

Michał sam dokładnie nie wiedział, jak udało mu się dotrzeć do miejskiego szpitala. W jakimś momencie, za
kolejnym skrzyżowaniem (tym prowadzącym na Karczew) zauważył kątem oka charakterystyczny, szary
budynek z podjazdem dla karetek. Skręcił tam i teraz siedział w antyseptycznej poczekalni, do której skierowano
go po rejestracji w okienku.
- Nie ma sensu pana leczyć przed postawieniem diagnozy. Chyba chce się pan dowiedzieć, na co jest pan
chory? – powiedziała pielęgniarka w rejestracji i Michał musiał przyznać, że była to najmądrzejsza rzecz, jaką

usłyszał w tym mieście od ładnych paru godzin. Po chwili ktoś metalicznym tonem wypowiedział jego imię i
nazwisko. To pielęgniarka z rejestracji zapraszała go do gabinetu numer siedem. Michał wstał, czując, że cała
krew odpływa mu z twarzy.
Wygląd technika medycznego, który miał przeprowadzić badanie, nieco go uspokoił. Był to rumiany, czerstwy
facet po pięćdziesiątce, najwyraźniej cielesny; już na pierwszy rzut oka widać było, że zwykle wypija przed
snem co najmniej kieliszek koniaku. Gabinet też wyglądał zwyczajnie; pełno tam było wionących chłodem,
metalowych urządzeń medycznych, pomalowanych na jasnobrązowy kolor. W rogu pomieszczenia, za półkolistą
szybą, widniała konsola komputera. Rentgenolog polecił Michałowi rozebrać się do połowy, a potem - położyć
się na płaskim stole do badań, na którym spoczywała samotnie biała poduszka. Leżąc, stopniowo przyzwyczajał
się do chłodu metalowej powierzchni, a nad jego brzuchem powoli sunęło masywne urządzenie, przypominające
aparat gębowy owada. Gdzieś z tyłu, z głębi gabinetu, nadszedł drugi technik lub lekarz i wbił mu w żyłę
wenflon, przez który zaczął wprowadzać do krwiobiegu zawartość kilku pokaźnych strzykawek.
- Dobrze się pan czuje? - spytał go technik o rumianej twarzy, pochylając się nad nim z sympatycznym
uśmiechem. Michał również słabo się uśmiechnął i potwierdził skinieniem głowy, chociaż czuł, jak
wprowadzony do żyły kontrast rozlewa się po całym jego ciele gorącą falą. Potem obaj badający go medycy
podeszli do konsoli komputera, by obserwować rozchodzenie się kontrastu w krwiobiegu.
Stół pod plecami Michała zaczął przemieszczać się delikatnie, przyjmując ukośne położenie. Dzięki temu
pacjent mógł teraz widzieć lekarza i technika, obserwujących jego wnętrzności na ekranie komputera. Choć
monitor odwrócony był tyłem, widoczny na nim, biało-czarny obraz odbijał się w szybie, tak, że Michał mógł
obserwować wygiętą linię swojego kręgosłupa, ciemną plamę kości miednicy, niewyraźne zawirowania jelit.
Obaj medycy rozmawiali z ożywieniem, komentując obraz, który dla Michała stanowił tylko nieczytelny
hieroglif.
Nagle jeden z nich roześmiał się, pokazując drugiemu palcem jakiś szczegół na ekranie. Drugi, ten rumiany,
zareagował podobnie - zarechotał bez skrępowania, aż odchylił się do tyłu - najwyraźniej na widok jakiegoś
wyjątkowo zabawnego anatomicznego szczegółu. Pierwszy pokręcił głową z niedowierzaniem i pozwolił sobie
na jakiś uszczypliwy komentarz, na który jego rozmówca zareagował ponownym wybuchem śmiechu. Potem
obaj przez jakiś czas dyskutowali, wymieniając się uwagami, spostrzeżeniami, błyskotliwymi ripostami.
Michał nie wytrzymał: pochylił się nieco w stronę widocznego na szybie odbicia, wspierając się na łokciach.
Medycy natychmiast to dostrzegli; widocznie obraz na ekranie musiał się przesunąć. Rumiany wychylił się zza
szyby.
-Niech pan leży spokojnie! - odezwał się surowo, strofująco.
-No dobrze, panie Tomku, teraz wyjdę na chwileczkę - powiedział do niego ten drugi. -Muszę napić się kawy,
bo wczoraj ostro zabalowałem... Niech pan dokończy badanie i jeszcze raz to wszystko sprawdzi. Będę za
dziesięć minut.
-Dobrze, panie doktorze.
Michał, mimo niepokoju, a nawet - co tu ukrywać - rosnącej irytacji starał się w miarę spokojnie poddawać
zabiegom technika. Jednak w głębi rozpierała go wściekłość. Jak to możliwe, żeby przedstawiciele nauk
medycznych wyśmiewali budowę anatomiczną pacjenta, i to w jego obecności?! Co też takiego śmiesznego
mógł mieć w brzuchu?
Jednak teraz rumiany technik nie śmiał się już. Z kamiennym wyrazem twarzy pracował przy komputerze,
równocześnie co jakiś czas zmieniając o kilka stopni nachylenie stołu, na którym leżał Michał. Wreszcie stół
przybrał pozycję niemal pionową, a rumiany medyk podstawił pod nogi pacjenta metalową podpórkę; zmienił

też nieco położenie "gęby karalucha" nad jego brzuchem. Potem wszystko odbyło się jeszcze raz, w odwróconej
kolejności.
Gdy wrócił lekarz, obaj przez chwilę jeszcze rozmawiali, mając już jednak poważne miny. Rumiany technik
ponownie wychylił się ze szklanego akwarium i oznajmił:
-Może pan już zejść, badanie skończone.
Michał, który już od jakiegoś czasu leżał jak na rozżarzonych węglach, pośpiesznie zsunął się z metalowej
powierzchni i podszedł do obu medyków.
-No i jak...? - spytał niecierpliwie.
Tym razem obaj okazali się znacznie mniej rozmowni. Unikali patrzenia mu prosto w twarz, porządkowali
jakieś papiery; rumiany, tak dotychczas jowialny, nagle poczuł nieodpartą potrzebę wyregulowania sprzętu przy
pomocy klawiatury komputera.
-No, mówcie...! - wykrzyknął Michał, bardziej z powodu lęku, niż złości - Co, może mam nowotwór...?
Ten, którego rumiany nazywał „doktorem”, uformował rysy w oficjalną „maskę” specjalisty.
-Nie wolno nam udzielać takich informacji pacjentom - oznajmił sucho.
-Ale przecież przed chwilą wyraźnie się śmialiście... Ryczeliście wręcz z czegoś, co zobaczyliście na ekranie
rentgena... Wy... chamy! - Michał całkowicie się rozkleił. Musiał najwyraźniej obudzić tym współczucie
„czerstwego”, który wziął go pod ramię, odprowadził nieco na bok i wydał z siebie kilka wprowadzających
chrząknięć.
-Otóż - chrrmmm... - otóż badając pana, stwierdziliśmy, że sytuacja w pana przypadku jest... chrrmmm... nieco
gorsza...
-Gorsza od czego?! Co może być gorsze od raka?!!
-Proszę pozwolić mi dokończyć... Pana sytuacja jest nieco gorsza, a zarazem nieco lepsza, niż pan
przypuszcza... Lepsza dlatego, że nie ma pan nowotworu... natomiast gorsza, bo... chrrmm... jak by tu
powiedzieć... otóż... jest pan martwy.
Michał zaniemówił. Zrobiło mu się najpierw przeraźliwie zimno, a potem gorąco jak w piekle. Korzystając z
jego stuporu, lekarz, delikatnie i uprzejmie, zaprowadził go do ekranu.
-Proszę samemu zobaczyć... - zaproponował.
Obraz na ekranie wciąż przedstawiał wnętrze organizmu Michała, utrwalone w bezczasie. Z pozoru wyglądał
zwyczajnie. Jednak, wiodąc wzrokiem za ołówkiem, który lekarz wydobył z kieszeni, by ułatwić mu
dostrzeżenie szczegółów, Michał zaczął dostrzegać nienormalne cechy własnych wnętrzności, zauważalne nawet
okiem laika. Jelit właściwie nie było: wnikały w szare tło, a ich ciągłość miejscami wydawała się całkowicie
przerwana. Poza tym w jego ciele brakowało wielu innych, podstawowych organów. Nawet kręgosłup utracił
spójność, dzieląc się na osobne segmenty, spomiędzy których wysunęły się łączące je niegdyś chrząstki; wokół
niego ekran wypełniało kłębowisko dziwacznych form, przypominających wysuszone pędy trzciny. Nieco
powyżej miednicy widniał prostokątny kształt, coś jakby papierowy zwój.
Michał poczuł mdłości, a nogi pod nim zmiękły. Z pewnością osunąłby się na podłogę, gdyby z obu stron nie
poczuł silnych ramion medyków, którzy podtrzymali go w pozycji pionowej.

-Panie Tomku, trzeba go wyprowadzić na powietrze... - usłyszał głos jednego z nich.
-Ale... ja jestem ciepły... niemożliwe, żebym umarł... - wymamrotał.
-Właśnie, radziłbym panu jak najszybciej się ochłodzić, bo wysoka temperatura przyśpiesza rozkład - stwierdził
rzeczowo lekarz.
Pośpiesznie wciągnęli na tułów Michała podkoszulkę i sweter ("Tak, jakby ubierali mnie do trumny..." przemknęło mu przez głowę) i, powłóczącego nogami, wyprowadzili na korytarz. Tam, w nieco chłodniejszym
podmuchu, był już w stanie utrzymać się na nogach. Odwrócił się w ich stronę i zobaczył, że obaj uśmiechają
się, już nie złośliwie, lecz pokornie, przepraszająco.
- Musi pan zrozumieć... - oznajmił doktor półgłosem. -W pana wypadku zadziałało prawo wielkiej liczby... i
chyba tylko to można podać jako przyczynę pana zgonu... Statystyki mówią, że na każde czterdzieści pięć
tysięcy badanych musi trafić się jeden trup... to jest, przepraszam, zmarły... Bardzo nam przykro, że trafiło
właśnie na pana!
Właściwie niewiele pozostało już do powiedzenia. Michał, chwiejąc się jeszcze, skinął głową, a tamci
natychmiast zamknęli mu drzwi przed nosem, jakby tylko na to czekali.

Michał stanął na zaśnieżonym podjeździe, po którym kręciło się teraz trochę zaaferowanych ludzi. Świat wokół
niego wirował, ale Michał na przekór wszystkiemu postanowił za wszelką cenę nie dać po sobie poznać, w jakim
jest stanie. - Ciekawe - zastanowił się - czy „trzymać fason” - to zawsze pierwsza myśl umarłych?
Odszedł parę kroków na bok, żeby nie przeszkadzać, gdyby pojawiła się karetka z jakimś żywym pacjentem. A
zatem on był już martwy! Mocą jakiegoś przerażającego zrządzenia losu został skazany na decydowanie o tym,
co zrobi za minutę, godzinę, kto wie, może nawet miesiąc czy rok, zanim jego ciało nie ulegnie całkowitemu
rozkładowi.
Co należało robić w takiej sytuacji? Czy istniały jakieś precedensy...? Co powie swoim bliskim, kolegom z
dawnej i nowej pracy? Ludzie, pacjenci, technicy i lekarze mijali go teraz obojętnie, zaaferowani, szybcy, zajęci
absurdalnie główną troską żywych - podtrzymywaniem własnych biologicznych procesów. Wydali mu się nagle
ohydni, jak rozbiegane karaluchy. Pierwsze wyraźne odczucie - przemożnej obcości żywych - ogarnęło go nagłą
falą.
Chwiejnym krokiem zszedł do zaparkowanego na dole samochodu, otworzył drzwi i przez chwilę siedział w
ciemności. Pragnął obudzić się z koszmarnego snu, który ogarnął go, gdy tylko przyjechał w to miejsce. Jak w
czyimś życiu można wrócić do punktu wyjścia? – zastanawiał się w panice.
- Chcesz wrócić do domu? – usłyszał za plecami jakiś głos, jakby małej dziewczynki.
Odwrócił się. Z tyłu siedział ktoś – kontur małej postaci widoczny był na tle śniegu.
- Nie zapalaj światła – ostrzegła go. – Na imię mam Tereska. To mój głos słyszałeś dzisiaj w mieszkaniu.
- Nie żyjesz…? – domyślił się.
- No, może nie całkiem. Ty też jesteś teraz w międzyświecie; ale mogę poprowadzić cię do domu.
- Możemy pojechać samochodem? – spytał absurdalnie. – Czy zmarli mogą prowadzić?
- Mogą robić wszystko to, co żywi, ale z różnym skutkiem – odparła Tereska zagadkowo.

- Co to znaczy?
- To znaczy, że jako zmarły możesz robić to, co wcześniej robiłeś w snach. Musisz tylko nauczyć się panować
nad metamorfozami. Uważaj też na szabrowników i ich ostre noże…
Zamiast zastanawiać się nad interpretacją jej zawiłych słów, postanowił po prostu sprawdzić. Przekręcił
kluczyk w stacyjce i silnik zareagował, a światła konsoli zapaliły się.
- Jak wyjedziemy spod szpitala, skręć w lewo, na skrzyżowaniu prosto – poinstruowała go dziewczynka.
Pojechali drogą, którą Michał już znał – to tu prowadziła go dzisiaj zdezorientowana nawigacja. Dlatego nie
zdziwił się, gdy na kolejnym skrzyżowaniu dziewczynka kazała mu skręcić w prawo – oczywiście na miejski
cmentarz. Michała opanował wisielczy humor.
- To może powiesz mi jeszcze, do którego grobu mam zejść? – rzucił w ciemność pytanie, ale nie doczekał się
odpowiedzi.
Odwrócił się. Na tylnym siedzeniu nie było już nikogo.
Zwolnił i zatrzymał samochód przy drodze, mniej więcej naprzeciwko bramy cmentarza. Spojrzał na zamkniętą
żelazną kratę, zastanawiając się, jaki „dom” Tereska mogła mieć na myśli. Jak wcześniej, cmentarz był teraz
zamknięty, a na nielicznych grobach pośród krzyży paliły się świeczki.
Michał spojrzał w drugą stronę i zobaczył dziwny dom, którego wcześniej tu nie dostrzegł. To była parterowa
budowla z drewna, doskonale wkomponowana w otaczający las. Za oknami paliły się dyskretne światła, przed
wejściem był ganek, zdobiony fantazyjnymi, jakby secesyjnymi ornamentami. Coś w atmosferze, w nastroju
otaczającym ten budynek zapraszało gości do środka.
Wysiadł z samochodu i skierował się w stronę drzwi. W całkowitej ciszy śnieg skrzypiał pod nogami, a potem
drewniana podłoga odezwała się znajomym z dzieciństwa odgłosem. Michał nacisnął klamkę, ale drzwi były
zamknięte. Zastanowił się przez chwilę i – kierując się bez wątpienia szaloną logiką, którą nazwał już logiką
„międzyświata” – sięgnął do kieszeni po klucz.
Widać powoli przyzwyczajał się do tej logiki (zaczynał „panować nad metamorfozami”), bo nie zdziwił się,
gdy klucz bez kłopotów wszedł do zamka, a potem przesunął zasuwkę. Nie zaskoczyło Michała także i to, że na
progu powitał go pies – dalmatyńczyk, którego zostawił w mieszkaniu przy Poniatowskiego. „Widać on też nie
całkiem żyje” – pomyślał. Jednak pies radośnie merdał ogonem i nawet szczeknął kilka razy na powitanie.
Pokoje umeblowane były zwyczajnie, ale wyglądały tak, jakby już od dłuższego czasu nikt tu nie mieszkał. W
największym pomieszczeniu stał stół, rozkładana kanapa i fotele, a włączony telewizor (nieco archaiczny, z
głębokim kineskopem) wypełniał pokój blaskiem i jałową gadaniną. To ten właśnie blask widać było z ulicy.
Wszystkie rzeczy zachowywały się tak, jak w rzeczywistym świecie – gdy usiadł na fotelu, sprężyny
zaskrzypiały, gdy przesunął krzesło, podłoga odpowiedziała szuraniem. Michał pomyślał, że pewnie dlatego
zmarli czasem nie dają spać żywym. Zaczął wpatrywać się w telewizor, by pozwolić skoncentrować się
rozkojarzonej intuicji.
Model odbiornika okazał się naprawdę stary i nie można było w nim przełączać kanałów, dlatego Michał był
skazany na oglądanie programu informacyjnego. Wkrótce przekonał się jednak, że telewizja w „międzyświecie”
jest jednak czymś innym, niż w rzeczywistości, którą zapamiętał.
Na ekranie powtarzał się przez cały czas ten sam fragment programu. Elegancki prezenter, wyglądający na
stuprocentowego hipokrytę, ogłaszał w nim: - Uwaga, nadajemy komunikat specjalny! Proszę państwa, dziś

wieczorem, na kilka godzin przed dwunastą, zmarli zaatakowali Ziemię. Przylecieli od strony gwiazdozbioru
Oriona, nieoznakowanymi samolotami, rozpoznanymi potem jako ziemskie maszyny, które w ciągu ostatnich
pięćdziesięciu lat z różnych przyczyn uległy katastrofie... Tym razem były jednak całe i bez zapowiedzi
wylądowały na wszystkich ziemskich lotniskach, wywołując nieopisany chaos. Wysiadły z nich... - zawahał się ...postacie, które początkowo wzięto za obcych... Ale nie byli całkiem obcy. Odporni na gaz łzawiący, pociski
kauczukowe i ostre, a także wszelkie inne ziemskie formy przymusu, opuścili samoloty we wzorowym
porządku, podzieleni na drużyny. Potem zorganizowali naprędce konferencje prasowe, na których krótko i
zwięźle poinformowali o swoich zamiarach, dotyczących naszego globu. Stwierdzili dość ogólnikowo, że już
zbyt długo czekali na należne im ze strony żywych przejawy szacunku i w związku z tym postanowili wziąć
sprawy we własne ręce... Zamierzają podjąć w wielu miejscach Ziemi zakrojone na szeroką skalę prace
inżynieryjne i konstrukcyjne, których sensu nie będą ujawniać; a zresztą żywi i tak by tego nie zrozumieli,
ponieważ ich sposób myślenia opiera się na bardzo wąskim, pragmatycznym rozumieniu pojęcia celu. Ogólnie
rzecz biorąc – jak stwierdzali na konferencjach w Rzymie, Londynie, Nowym Jorku, Tokio, Limie, La Paz,
Kairze i Acapulco - ich zamiary sprowadzają się do udzielenia pomocy ludzkości przez przywrócenie właściwej,
szeroko zakrojonej „wizji”, która kiedyś patronowała ludzkości, a obecnie ich zdaniem obumarła; właśnie z
powodu braku takiej „wizji” zginęły, jak dotychczas, wszystkie cywilizacje istot rozumnych, które zasiedlały
naszą Galaktykę... – w tym miejscu spiker przerywał i przesuwał leżące przed nim papiery, jakby poszukując w
nich inspiracji. Nie znajdował jej jednak, ponieważ po chwili dodawał z przepraszającym uśmiechem: - Tyle
najnowszych informacji. Gdy tylko otrzymamy jakieś świeże materiały, będziemy państwa na bieżąco
informować… A teraz komentarz eksperta.
Wtedy budził się realizator programu i wprowadzał materiał filmowy, otrzymany od innej stacji. W rogu
ekranu pojawiało się logo kanału „Discovery”, a w centrum – angielski archeolog, wyciągnięty najwyraźniej siłą
z sylwestrowej zabawy (ubrany był w smoking, chwiał się lekko w trakcie wypowiedzi) i przywieziony do
British Museum, by mógł wypowiadać się na tle egipskich mumii.
-Już od dawna podejrzewaliśmy - twierdził z pewną siebie miną, poprawiając okulary - że mumie w pewnych
szczególnych warunkach - chodzi tu o światło, ciepłotę, a także, być może, wpływ planet i gwiazd - mogą,
przynajmniej teoretycznie, samodzielnie przemieszczać się w korytarzach piramid... Wyjaśniałoby to wiele
nieporozumień związanych z zamianą miejsc w sarkofagach, otwarciem niektórych z nich, bądź częściowym
wysunięciem znajdujących się wewnątrz mumii, które dotychczas przypisywaliśmy złodziejom, plądrującym
groby. Wiecie państwo, chodzi o tych gości, co rozpruwają mumiom brzuchy i szukają tam skarbów…
Oczywiście, niczego nie mogę samodzielnie przesądzać - zastrzegał - ale ocena możliwej prędkości tego ruchu
wynosi około... dwa, trzy milimetry rocznie. Być może wyjaśniałoby to przynajmniej częściowo fenomen
mobilności zmarłych, z którym najwyraźniej mamy do czynienia - kończył ekspert z wyraźną ulgą, rozglądając
się za odstawionym drinkiem.
Potem wszystko zaczynało się od początku. Nie było to zbyt inspirujące; Michał najchętniej wyłączyłby
telewizor, ale na jego obudowie nie mógł znaleźć żadnego przycisku, zaś kabel elektryczny nie prowadził do
gniazdka, lecz niknął gdzieś pomiędzy deskami podłogi.
Nie chciało mu się spać; nie wiedział zresztą, czy zmarli w ogóle sypiają (jeśli tak, to może śni im się, że są
żywi?). Z dylematu wybawił go pies, który już od dłuższego czasu kręcił się wymownie przy drzwiach,
sygnalizując chęć wyjścia na spacer. Michał poszedł za tą sugestią: osobliwie wytrenowanym gestem zdjął
smycz z wieszaka w przedpokoju, przypiął do niej psa i po chwili był już na życiodajnym mrozie.
To dziwne, ale na zewnątrz nic się właściwie nie zmieniło, tak, jakby scenografia świata zmarłych nie różniła
się w istotny sposób od tej, w której przebywają żywi. Nad zaśnieżoną ulicą paliły się na żółto nieliczne latarnie;
również cmentarz, oglądany martwym okiem, nie wydawał się miejscem szczególnie ruchliwym. Jedynie tu i
ówdzie, pośród niepewnego światła zniczy, od czasu do czasu zjawiały się widmowe kształty, które jednak
równie dobrze mogły być po prostu kolumnami sypkiego śniegu, wzniecanymi przez podmuchy wiatru. –Może

powinienem tam iść, zawrzeć jakieś nowe znajomości? – myślał. – Choć raczej wygląda na to, że zmarli
przywiązują szczególną wagę do kontaktów osobistych, intymnych… Niełatwo się z nimi zaprzyjaźnić.
Wędrował zatem po chodniku, wzdłuż muru, pies także zachowywał się zwyczajnie – aktywnie węszył,
rozpoznając ślady na śniegu. Michał nie czuł właściwie chłodu i odniósł wrażenie, że w „międzyświecie” nie ma
większych różnic temperatur.
Po chwili przekonał się jednak, że zmarli także odczuwają strach i dreszcze. W odległej perspektywie, na tle
ciemnej ściany lasu, dojrzał dwie ubrane na żółto postacie. Nie musiał przyglądać się, by wiedzieć, kim są.
Tamci, spostrzegłszy go, też wyraźnie przyśpieszyli; po chwili ich chód zamienił się w bieg. W rękach nadal
trzymali groźnie wyglądające pręty.
- Uciekamy! – krzyknął do dalmatyńczyka, a ten jakby go zrozumiał. Pobiegli z powrotem, ku centrum miasta,
ale Michał pomyślał o możliwości obławy. Instynktownie rzucił się w prawo, w stronę otwartej furtki cmentarza.
Po chwili byli już wśród drzew i grobów. Prowadziła ich główna alejka, wiodąc coraz dalej w las. Michał
obejrzał się w biegu i dostrzegł dwóch robotników budowlanych, którzy gonili go niezdarnie lecz uparcie.
Wyglądali teraz jak troglodyci, podpierając się co chwila swoimi łomami lub odpychając się rękami od
nagrobków; sprawiało to tym groźniejsze wrażenie, jakby brutalnej siły obcej człowiekowi.
Biegli zatem, a krajobraz wokół nich zmieniał się, choć rozpoznanie go utrudniała nie rzednąca ciemność. Po
jakichś trzystu metrach Michał odniósł wrażenie, że nie otaczają ich już nagrobki, lecz ściany labiryntu, w które
wmurowano żelazne klepsydry – niektóre z nich połyskiwały w ciemności w blasku nielicznych zniczy. Kolejne
spojrzenie w tył przekonało go, że brama znikła w dalekiej perspektywie, zresztą teren obniżał się nieco.
Jednego mógł być pewien – tego, że prześladowcy nie zrezygnowali.
Gdzieś w dali pojawił się żółty poblask. Pies przyśpieszył bieg, chcąc zerwać się ze smyczy. Michałowi
niedługo udało się go utrzymać; poczuł nagle wielkie znużenie, a rzemień wyśliznął mu się z dłoni.
Dalmatyńczyk, uwolniony, pognał w przód, ku wyłaniającej się w perspektywie jasności.
Można było odnieść wrażenie, że blask ten oznacza przeciwległy kraniec cmentarza. Michał szedł teraz
szybkim krokiem, oglądając się co chwila. Jednak ściany labiryntu otaczającego ścieżkę wcale nie zmniejszały
się ani nie oddalały się od siebie; przeciwnie, przejście między nimi wydawało się coraz węższe. Po jakimś
czasie Michał stanął przed bramą wiodącej w głąb ziemi sztolni, z której sączył się żółtawy blask. Powyżej, na
powierzchni, panowała całkowita, niczego nie obiecująca ciemność. – To jest właśnie „międzyświat” –
pomyślał. –Nic nie jest tym, czym wydaje się być …
Zszedł tam, a ściany z piaskowca otoczyły go ze wszystkich stron. Korytarz zmierzał cały czas w dół,
nachylony pod kątem kilku stopni. Na jego ścianach były jakieś napisy, które jednak nic mu nie mówiły, nie
tłumaczyły niczego... Nie potrafił nawet ich odczytać w słabym, złocistym blasku. Litery wydawały się
zmienione, może przekształcone przez "boski szał" tych, którzy je napisali. Napisy nie były już nagrobnymi
klepsydrami; coraz wyraźniej oddalały się też od wzoru pisma fonetycznego, zmierzając w stronę figuralności,
stając się niejasnymi obrazkami, złożonymi z przedstawień roślin, zwierząt, jakichś przedmiotów... Nie była to
jednak żadna ze znanych Michałowi form pisma hieroglificznego.
Kilkanaście metrów dalej pojawiły się pierwsze ikony. Początkowo rozedrgane i niezdarne, przedstawiały
ciemny kontur twarzy Chrystusa - a może był to jakiś święty? - otoczony złocistą aureolą. Stopniowo ikony
zaczęły wypierać "hieroglify", a ciągi znaków-obrazów (może zdania?) wyzbywały się wszelkich przedstawień,
odnoszących się do tego, co ziemskie. Nie było tu już roślin ani zwierząt, narzędzi pracy ani przedmiotów
domowego użytku. Ikoniczne przedstawienia Chrystusa - bo chyba jednak to był on - oddzielały od siebie
jedynie niejasne znaki, będące na ogół przekształconą, zmienioną nie do poznania, formą krzyża.

Michał przystanął, zafascynowany freskami. Na złotej aureoli Zbawiciela lśniło odbite światło dalekich gwiazd.
Wpatrując się w jego spokojne oblicze, Michał uświadomił sobie nagle, że przedstawiony na tych ikonach
Chrystus nie ma brody. O ile pamiętał, taki sposób przedstawiania go w tradycyjnych szkołach rosyjskich ikon
oznaczał, iż obraz nie odnosi się do Chrystusa wcielonego, który w ludzkiej postaci narodził się w Betlejem, lecz
do Syna Bożego w stanie preegzystencji, w wieczności Bożego zamysłu, gdy świat dopiero miał powstać, wejść
w czas, entropię i doczesność.
Niczym w galerii sztuki sakralnej, wędrował wzdłuż szeregu obrazów, będących teraz prawdziwymi
arcydziełami. Owal twarzy Chrystusa na kolejnych przedstawieniach był coraz pełniejszy, zbliżając się do
doskonałej formy koła.
Czuł, że musi iść dalej, choć za jego plecami nie było już chyba prześladowców. Sto metrów dalej ściany
okazały się już całkiem nagie; zniknęły nawet zatarte kontury ikon. Sufit niebezpiecznie obniżał się, stwarzając
wrażenie, że chodnik (szyb wentylacyjny?) kończy się otworem o rozmiarach nie większych, niż kilka
centymetrów kwadratowych. Nie było tu jednak ciemno - szyb oświetlał blady poblask nieznanego pochodzenia,
rozproszony równomiernie po całej jego długości.
W otworze na końcu korytarza, chyba jeszcze dość odległym, na tle mrocznego nieba pełgało światło samotnej
gwiazdy.
-Jeżeli przestrzeń jest tu czasem - pomyślał Michał - to gdzie znalazłem się teraz? Czyżbym dotarł do
absolutnie martwego czasu u granic egzystencji, do końcowego, absolutnego początku, którego nie mąci już
nawet myśl? Dlaczego nie ma tu napisów na ścianach? Czyżby...
Gdzieś z oddali usłyszał psie skomlenie.
Pomyślał, że spróbuje powrócić tam, skąd przyszedł, o ile w jego przypadku to wyrażenie miało jakikolwiek
sens... Postanowił pójść w przeciwnym kierunku, choć podejrzewał, że chodnik ma kształt zwężającego się na
obu końcach wrzeciona.
Wtedy zobaczył wejście w lewej ścianie. Było niedaleko; nie mógł zrozumieć, dlaczego nie zauważył go
wcześniej. Otwierał się tam wąski, ciemny korytarz. Michał przez chwilę wahał się - musiałby schylić się dość
znacznie, by wejść do środka. Jednak skomlenie całkowicie ucichło, a ciekawość Michała była silniejsza od
strachu.
W gruncie rzeczy nie miał nic do stracenia. Skulony, przemieszczał się powoli w głąb przesmyku między
kamiennymi ścianami. Pomyślał, że zamiarem budowniczych było najwyraźniej utrudnienie przejścia
potencjalnemu intruzowi. Mimo to oddychał dość swobodnie, co świadczyło o tym, że szyby wentylacyjne
dostarczają wystarczającą ilość powietrza.
W szarawym półmroku ponownie dostrzegł na ścianach jakieś napisy. Tym razem były to hieroglify, a także
płaskorzeźby, wykonane najwyraźniej ręką egipskiego artysty. Michał postanowił przyjrzeć się im bliżej.
Duży, zajmujący znaczną część kamiennego bloku relief przedstawiał ludzi i bogów w trakcie ceremonii
mumifikacji zmarłego. Nad ułożoną poziomo postacią pochylał się Anubis, zawijający na piersi mumii ostatnie
bandaże. Obok stało dwóch ludzi, których imiona wypisano powyżej pismem demotycznym. Jeden z nich zwał
się Hapuseneb, drugi nosił dziwne imię Józef. (Czyżby działo się to w czasach, gdy w Dolnym Egipcie panowali
Hyksosi?) Imienia zmarłego brakowało, być może ze względów religijnych, a może dlatego, że zostało później
zatarte. Jeszcze jednym zagadkowym elementem obrazu był jakiś kultowy rekwizyt o kształcie aparatu
gębowego skarabeusza, umieszczony na długim pałąku ponad stołem do mumifikacji, na którym spoczywał
nieboszczyk.

Kolejne obrazy przedstawiały jakby dalsze losy zmarłego, chociaż nie było pewności, czy chodzi o tego
samego człowieka. Najpierw zatem nieznany artysta przedstawił sakralną ceremonię oczyszczenia, w trakcie
której Hapuseneb i Józef oblewali podróżnika zaświatów świętą wodą z dzbanów, na których widniały znaki
życia bogini Izydy. Potem zmarły, po odstaniu długiej kolejki na schodach, wśród innych pokutujących dusz,
poddany został sądowi Ozyrysa, ważącego jego dobre i złe uczynki. W prawym górnym rogu reliefu unosiła się
łódź, na której Hapuseneb i Józef - tym razem przedstawieni jako małpy z kijami w rękach - przewozili brudną
świnię, symbolizującą grzechy zmarłego, zło i zniszczenie, które za jego sprawą pojawiło się na świecie. Ostatni
obrazek starożytnego "komiksu" był raczej wyrazem życzeń, niż przekonań autora: przedstawiał barkę, na której
zmarły, w towarzystwie bogini Izydy, płynął przez Podziemny Świat. (Tu znowu pojawiły się dziwaczne
szczegóły: w przedniej części barki widniał jakiś niewyraźny, skomplikowany kształt, który Michałowi kojarzył
się nieodparcie z silnikiem; również z przodu, nieco poniżej uniesionego dziobu, łódź miała wypustki,
przypominające reflektory).
Na tym seria reliefów kończyła się. Po pewnej przerwie, w trakcie której wędrujący korytarzem Michał
lustrował wzrokiem gładką ścianę, pojawił się jeszcze jeden rysunek. Był wykonany znacznie bardziej
nieporządnie, niż poprzednie - wydawał się wręcz niechlujny, co nasuwało myśl, iż nie jest dziełem tego samego
artysty. Może wykonali go robotnicy, pracujący przy budowie jakiegoś grobowca? A może to Hapuseneb i
Józef, drwiąc sobie ze zmarłego, który nie mógł już bronić własnej czci, bezczelnie "wyżywali się" na nim?
Obsceniczny obrazek przedstawiał stosunek płciowy. Towarzący mu napis, wykonany pośpiesznie zwyrodniałą
demotyką, brzmiał: "SENENMUT PIEPRZYŁ HA...". Dalsza część została zatarta, lub też wykonujący napis
człowiek mimo wszystko przestraszył się bluźnierstwa.
Po wpływem tych obrazów nastrój Michała z niewyjaśnionych przyczyn pogorszył się. Odczuwał coś w
rodzaju smutku i gniewu, nie skierowanego jednak wobec nikogo konkretnego. Dość szybko przestał o tym
myśleć, bo w korytarzu pojawiło się światło; najwyraźniej kończył się on jakąś większą, przestronną salą.
Schylił się jeszcze bardziej w kamiennych odrzwiach wejścia, by po chwili całkiem się wyprostować.
Była to najwyraźniej komora grobowa, jasno oświetlona osobliwym, szarawym blaskiem, który wydzielała tu
jakby sama przestrzeń. W środku widniał duży, kamienny sarkofag o prostym, geometrycznym kształcie,
którego wieko ktoś odsunął na bok. Michał nie musiał przyglądać się mu dłużej, by stwierdzić, że jest to miejsce
pochówku władczyni. Nigdzie - ani na gołych ścianach, ani na kamiennej obudowie - nie mógł odnaleźć jej
imienia.
Podszedł do obmurowania grobowca, powstrzymując lęk i poczucie głębokiego szacunku. Ujrzawszy to, co
znajdowało się w środku, drgnął.
W grobowcu spoczywała kobieta, owinięta po szyję brązowawym bandażem. Najwyraźniej ktoś musiał ukraść
lub zabrać drewnianą trumnę, w której zwykle zamykano mumie. -A może wydostała się z niej sama? - pomyślał
absurdalnie Michał. Bandaż sięgał tylko do piersi, odsłaniając szyję i głowę zupełnie nie naruszoną przez upływ
czasu. Kobieta miała długie, jasne włosy, a jej pośmiertny makijaż był tak współczesny, że mógłby pochodzić na
przykład od Maxa Factora. Wyglądała na osobę, która śpi, choć od razu widać było, że nie oddycha.
Michał ostrożnie podszedł jeszcze bliżej i spróbował zajrzeć jej w twarz, aby ją rozpoznać, odnaleźć wzór tej
sytuacji gdzieś w zaułkach pamięci. Wówczas kobieta drgnęła i spojrzała na niego całkiem przytomnym
wzrokiem. Wyglądało to jak bezwarunkowa reakcja mózgu, który podczas reanimacji otrzymał nagle
przypadkową porcję tlenu. Jej powieki szybko opadły.
Michał podszedł bliżej i odważył się dotknąć policzka kobiety. Tylko skóra zareagowała tak, jakby zmarła
budziła się ze snu.

- Dzień dobry, panie Michale. Jak się spało?
Otworzył oczy, podbudzony bardziej wyczuwalną w tym głosie ironią, niż poczuciem obowiązku. Zobaczył
nad sobą znajomą, pokrytą zmarszczkami twarz.
- Gdzie ja jestem? Spałem tutaj? – spytał nieprzytomnie, siadając na kanapie i starając się naprędce wygładzić
zmięty garnitur.
- Tak – wyjaśniał cierpliwie recepcjonista. – Szef kadr skierował pana do mieszkania służbowego, ale okazało
się, że jest pan za bardzo zmęczony i położyliśmy pana tutaj. No cóż, może pierwszy raz w życiu przespał pan
sylwestra… Proszę się nie martwić, tu u nas rozpoczyna się za to niedługo przyjęcie jubileuszowe…
Michał wstał szybko, skonsternowany. Zorientował się, że jest w jednym z bocznych pomieszczeń na parterze,
w biurowcu firmy. Poprosił o kawę i oznajmił, że w takim razie musi przynieść sobie walizkę z bagażnika
samochodu.
- Nie ma potrzeby – oznajmił Andrzej Popis. – Walizka już tu jest. Na zapleczu mamy łazienkę, gdzie może
pan odświeżyć się i przebrać.
Michał wziął w ręce kubek gorącej kawy i spytał:
- Można się spytać, z jakiej okazji ten jubileusz? Wczoraj nie miałem czasu…
- Jasne. Tak naprawdę chodzi o to, że nasza pani dyrektor, Hanna Teresa Szeptycka, została wypisana dziś rano
ze szpitala. Po ciężkiej chorobie… Naprawdę, baliśmy się, że nie przeżyje… Rozumie pan, to założycielka
firmy, bez niej TLE by nie istniało. Zamierza wrócić do nas dzisiaj i znowu objąć rządy.
Michał podziękował; postanowił milczeć, a jednak pamiętał wszystko, co przydarzyło mu się w nocy, lub też
to, o czym śnił. Nie wiedział, że za szybą, na ruchliwej teraz ulicy, kręci się łaciaty pies, szukając właściciela.

Wkrótce budynek napełnił się ludźmi. Przyszli wszyscy: dział finansowy, dział sprzedaży, marketing, kadry,
biuro promocji. Kiedy zjawiła się Szeptycka – której twarz Michał rozpoznał ze snu – szefowie działów dali
popis hagiograficznej retoryki. Potem odbyło się oficjalne przedstawienie go jako szefa działu reklamy i
promocji; przemówienie wygłaszał szef kadr, Andrzej Kott.
Na przyjęciu Szeptycka usiadła obok Michała i dyskretnie dotknęła jego ręki.
- Pan wie, że rekrutacja - to była lipa? Od pewnego momentu chcieliśmy właśnie pana.
- Dlaczego?
- Nie domyśla się pan? - spojrzała kątem oka. – Oczywiście dlatego, że skończył pan archeologię. I że zrobił
pan doktorat z egipskiej architektury funeralnej epoki Nowego Państwa.
Zostawiła Michała z tym wielkim znakiem zapytania, korzystając z przywileju nagłej zmiany rozmówcy. W
poczuciu jakiejś półprawdy, czy też pół-życia, które od tej pory stale już miało mu towarzyszyć; które wzmogło
się gwałtownie, gdy ktoś, pewnego dnia, na korytarzu, wyszeptał z nienawiścią: „wszystkiemu winne te twoje
senne mutacje…”; które dotarło do granic zwłaszcza wtedy, gdy wśród kooperantów TLE, zajmujących się
dostawą narzędzi chirurgicznych w medycznym obszarze działalności firmy (chirurgia mózgu) odkrył dającą
wiele do myślenia nazwę firmy: „Silesian Angel”.

Tego, co było potem, Michał nie mógł już pamiętać; w jego otwockim gabinecie siedział bowiem następca,
wyłoniony w efekcie błyskawicznej rekrutacji.
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